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ስሜነህ 06-19-17 

 

ሃገራችን ከሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ በመጡ  ከሰባት መቶ ሺህ በላይ ስደተኞችን በማስተናገድ ላይ ትገኛለች፤ በዚህም 

ለጎርቤት አገራት ዜጎች እንደ ሁለተኛ አገር መቆጠር ችላለች። ይህን ያህል ቁጥር ያለው ስደተኛ በታዳጊ አገር አቅም ማስተናገድ 

ከባድ ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ግን የመተሳሰብ፣ በተለይም የቆየ የእንግዳ ተቀባይነት እሴታቸውን እያስቀጠሉ 

ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። ጠንካራ የኢኮኖሚና የተሻለ ስልጣኔ አላቸው የሚባሉትን ምዕራባዊያን  በራቸውን ለስደተኞች ዝግ 

ባደረጉበት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ለበርካታ የጎርቤት አገራት ህዝቦች መጠጊያ፤ መሸሽያ ለመሆን በቅታለች። ይህ ለኢትዮጵያ  

ህዝብም ሆነ ለመንግስት  ትልቅ  ስኬት እና ብዙ ትርጉም ያለው ሃገራዊና ዲፕሎማሲያዊ አቅም ነው ። 

 

ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሃገራት ዜጎች ሳይቀር እንደሁለተኛ ሃገር እንድትቆጠር ያደረጋት ስደተኞችን ስላስጠለለች ብቻ ሳይሆን 

ከዚያም የላቀ ደጋፍ ለስደተኞቹ ስላደረገች እና እያደረገች ስለሆነ ነው። የስደተኞችን ህይወት በዘላቂነት መለወጥ የሚያስችሉ  

ስልጠናዎችን፣  የትምህርት ዕድሎችን  በስደተኞች ካምፕ አካባቢ  በማስፋፋት ላይ መሆኗ ዋነኛው ነው። ኢትዮጵያ ለበርካታ 

ስደተኞች እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ድረስ በነጻ የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ በማድረግ ላይ ነች።  ይህ የኢትዮጵያ  የስደተኞች 

አያያዝ በዓለም ዓቀፉ  የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት ሳይቀር ሙገሳ እንዲቸራት ያስቻለ ነው።  ይህን ያነሳሁት ሰሞንኛ ከሆነው 

የሳውዲ አዋጅና ወደሃገራቸው መመለስ ግድ የሚላቸው ዜጎችን ላለመመለስ የሚጠቅሷቸውን፤ በአብዛኛው የሚጠቅሱላቸውን 

አካላት ምክንያቶች ለመመዘን ነው። 

የሳዑዲ ዓረቢያ መንግሥት ሕጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸው በሀገሩ ውስጥ የሚኖሩና የሚሠሩ የውጭ ሀገር ዜጎች በ90 ቀናት ውስጥ 

ሀገሩን ለቀው በሠላም እንዲወጡ ያስቀመጠው ቀነ ገደብ እየተገባደደ ቢሆንም (ማስጠንቀቂያው የተሰጠው ከመጋቢት 21 ቀን 

2009 ጀምሮ ነው) እስካሁን በኢትዮጽያዊያን ወገኖች በኩል የታየው ምላሽ  ከሰሞኑ የተሻለ ቢመስልም አሉ ከሚባለው 

አንጻር ቀዝቃዛ ነው። በኢትዮጽያ መንግሥት በኩል ዜጎች በቀነ ገደቡ ተጠቅመው በሠላም ወደሀገራቸው እንዲመለሱ ጥረት 

ከማድረግ ጀምሮ የጉዞ ሰነዶችን በማመቻቸት፣ ንብረቶቻቸውን ሲያስገቡ ከቀረጥ ነጻ መብት በመፍቀድ፣ ወደሀገር 

የተመለሱትን ደግሞ በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችል ዘርፈ ብዙ ስራ እየተሰራ ነው።  በግምቱ መሠረት በሕገወጥ መንገድ 

ወይም ያለሕጋዊ ሰነድ የሚኖሩ ዜጎቻችን ቁጥር ከ500 ሺህ በላይ ይሆናል። በአሁኑ ወቅት ደግሞ በሕጋዊ መንገድ የገቡ 

ዜጎቻችን ጭምር የመኖሪያ ፈቃዶቻቸውን ማደስ የማይችሉበት ከባድ ቅድመ ሁኔታ በሳዑዲ መንግሥት በኩል መቀመጡ 

ይህን ቁጥር ከፍ ሊያደርገው ይችላል ተብሎ ይገመታል። የሳዑዲ መንግሥት በመኖሪያ ፈቃድ እድሳት ክፍያ ላይ ከፍተኛ 

ጭማሪ አድርጓል። አንድ ሰው በዓመት እስከ 10 ሺህ ሪያል ለመኖሪያ ፈቃድ እድሳት እንዲከፍል እየታሰበ ነው። እ.ኤ.አ. 

ከ2018 ጀምሮ ደግሞ በየዓመቱ በፈቃድ እድሳት ላይ 200 ሪያል ለመጨመር ዕቅድ እንዳለው ተነግሯል። አሠራሩ ደግሞ 

ለህገ ወጦቹ ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ነን የሚሉትን እና የሚባሉትን ጭምር ውጡ አትበሏቸው፣ ግን እንዲወጡ አድርጓቸው ዓይነት 

መሆኑ አያከራክርም ። 



 

እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት በሳዑዲ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ አለ፤ ሥራም የለም። አብዛኛው ማኅበረሰባችን የተሰማራው 

በግል ሥራ ላይ ነው። የመኖሪያ ፈቃድ ካላቸው ዜጎቻችን አብዛኛዎቹ የመኖሪያ ፈቃድ የሚያድሱበት በቂ ገንዘብ የላቸውም። 

የመኖሪያ ፈቃድ የማደስ አቅማቸው የደከሙ ዜጎች ደግሞ ሕጋዊ ሠነድ ስለማይኖራቸው በሕገወጥነት ይፈረጃሉ። 

 

እነዚህ ዜጎቻችን ከኢትዮጵያ ወደ ሳዑዲ ሲሰደዱ ንብረቶቻቸውን ሸጠው፣ ከዘመድ አዝማድ ገንዘብ ተበድረው ነው። ይህ 

ብድርና ለቤተሰብ የሚያደርጉት ድጋፍ የሚያሳስባቸው እነዚህ ዜጎቻችን ደግሞ በደላሎች እና የኢትዮጵያን ገጽታ በማጠልሸት 

ለማትረፍ ከሚሹ ሃይሎች  በኩል ሳዑዲ ይህን መሰል ማስጠንቀቂያ ስታወጣ የመጀመሪያዋ አይደለም፣ ምንም አትሆኑም፣ 

ቀጥሉ በሚል የሚቀርብላቸውን የሃሰት መረጃ  ንብረት ሸጠው እና ተበድረው ወደሳዑዲ የሄዱ ዜጎች ምናልባት ብንመለስ 

ባለዕዳ እንሆናለን የሚል ፍርሃትና ሥጋት ያድርባቸዋልና የተሳሳተውን መረጃ ልባቸው እያወቀውም እንኳ እውነት ብለው 

እንደሚቀበሉ የተመለሱቱ ዜጎቻችን ሲናገሩ እየሰማን ነው። 

 

 የማኅበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም ጭምር ዜጎች ወደሀገራቸው እንዳይመለሱ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ላይ ሙሉ 

ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ጽንፈኛ ሃይሎች በተለይ ከሰሞኑ በርክተዋል። አንዳንድ ደላሎችም ከጥቅማቸው ጋር ተያይዞ ዜጎች 

እንዳይመለሱ የበኩላቸውን ጥረቶች እያደረጉ ነው። እነዚህ ደላሎች በሳዑዲ በሕገወጥ መንገድ የሚኖሩ ዜጎቻችንን 30 

ወይንም 40 ግለሰቦች በአንድ ቤት ውስጥ በአነስተኛ ገንዘብ በማከራየት፣ እህቶቻችን ለውጭ ሀገር ዜጎች ለሌላ ዓላማ እያከራዩ 

የተንደላቀቀ ሕይወት የሚመሩ ግለሰቦች ስለናቸው ከውጭ ጉዳይ ሚንስቴርም ሆነ ተመላሽ ከሆኑት ዜጎቻችን እየተሰማ ነው ።  

በተለይ ጽንፈኞቹ እንዳይመለሱ ሲሰብኩ ሃገራችን እንዳልተረጋጋችና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተቀፈደደች የጨለማ ሃገር 

እንደሆነች በማስመሰል ነው። ሌላው ቀርቶ ከሳዑዲ ዜጎቻችንን በሠላም ለማውጣት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ባለበት በዚህ 

ወቅት እንኳን ደላሎቹ በየዕለቱ ዜጎቻችንን እየደለሉ ወደሳዑዲ በሕገወጥ መንገድ እንዲገቡ የማድረግ ተግባራቸውን 

አለማቆማቸው አሳሳቢና ብዙ መስራት እንደሚጠይቀን የሚያመላክት ነው። ስለሆነም ከመንግስት ውትወታና ሰበካ ባሻገር 

እዚህ ያለው ቤተሰብ እና ወዳጅ በሳዑዲ የሚገኙ ዘመዶቹ መብትና ጥቅማቸው ተከብሮ በሠላም ወደሀገራቸው እንዲገቡ እና 

ለጎረቤት ሃገራት ከተረፈው አቅም መጠቀም የሚችሉ መሆኑን ማስረዳት አለበት።    

 

አልያ በሳውዲ ካለው ከላይ የተመለከቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች አንጻር ቀነ ገደቡ ሲያልፍ ሊከሰት የሚችለው ነገር በትክክል 

አይታወቅም። ግን መገመት ይቻላል። እ.ኤ.አ. በ2013 በዜጎቻችን ላይ የተከሰተው ችግር አይደገምም ብሎ ማሰብ አይቻልም። 

ያኔ የነበረው ሁኔታ አሳዛኝና የኢትዮጵያ መንግሥትንም ያስደነገጠ ክስተት ነበር። በወቅቱ በየዓለማቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 

ተቆጥተው በሳዑዲ ኤምባሲዎች ላይ ጥቃት ለመፈፀም የሞከሩበት፣ የተቃውሞ ሰልፍ የወጡበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። 

እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ከተከሰተ ሥርዓት አልበኝነት ተፈጥሮ ዜጎቻችን የበለጠ ተጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ እዚያ የሚኖሩ 

ሴቶች፣ እናቶች፣ ህፃናት፣ አረጋዊያን … የበለጠ ተጎጂ ይሆናሉ። 

 

በተጨማሪም እንዲህ ዓነት ችግሮች ሲከሰቱ በሳዑዲ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የቆየው የዲፕሎማሲ ግንኙነት አደጋ 

ውስጥ ሊወድቅ ይችላል። በአሁን ሰዓት በወዳጅነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ ጥሩ ግንኙነት አለን። በዚህ ወቅት ዜጎቻችን 



ቢወጡ የበለጠ ጥቅሙ ለእነሱ ነው። በሠላም ከወጡ በሌላ ጊዜ በሥራ ኮንትራትም ሆነ በሐጂ ፀሎት ወደሳዑዲ ሊሄዱ 

የሚችሉበት ዕድል አለ። የጊዜ ገደቡ ካለፈ በኋላ ቤት ለቤት በሚደረገው አሰሳ የተያዙ ወገኖች መታሰር፣ መንገላታት እንዲሁም 

ንብረታቸውን ማጣት ስለሚያስከትልባቸው ጉዳቱ ከባድ ይሆናል። የሳዑዲ መንግሥት በቅርቡም የመኖሪያ እና የሥራ ፈቃድ 

የሌላቸው የውጭ ዜጎች ያሉበትን ቦታ ለጠቆመ ዳጎስ ያለ ወሮታ እንደሚከፍል የሚገልጽ ወረቀት በትኗል። ይህ ሁሉ 

የሚያሳየን ከአሁን በኋላ ሕገወጥ ሆኖ ሳዑዲ ውስጥ የመኖር ዕድል ማክተሙን ነው። 

 

ጽንፈኛው ሃይል በየሚዲያዎቹ  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ  የህብረተሰቡን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን  እንደነጠቀ አድርጎ  

በስደት ላይ የሚገኙ ዜጎችን እያሳተ ቢሆንም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ከማለት ባለፈ  በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል 

ህዝቦች ላይ ያመጣው ስለልቦናዊ ጫና ያለመኖሩን የሚያውቀው ቤተሰብ ዘመድ ወዳጅ ለወገኖቹ እውነታውን ሊገልጥና 

የጽንፈኛ ሃይሎችን ሴራ ሊያከሽፍ ወገኑንም ከሞት መንጋጋ ሊያላቅቅ ይገባል። ህብረተሰቡ የዕለት ከለት እንቅስቃሴውን  

ያለገደብ እንደቀድሞው  በማከናወን ላይ መሆኑንም መመስከርና ከእኛም የተረፈ አቅም የተገነባ መሆኑን ከላይ የተመለከተ 

መረጃ ሊሰጣቸው ይገባል ።   

 

አሉ የተባሉትና ስለመኖራቸው መንግስትና ህዝብ ያመኑባቸው ችግሮችም ቢሆኑ በጥልቅ ተሃድሶ ሂደት በመለወጥ ላይ 

መሆናቸው ለነዚህ ዜጎቻችን በተቻለው ሁሉ ሊደርሳቸው ይገባል። ልክ እንደቀደመው ከአዋጁም በላይ  ህብረተሰቡ 

ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት  ዋስትና መሆኑን መነሻ በማድረግ  የጥፋት ሃይሎችን ጥሪ በጽናት በመመከት ከሞት ደጃፍ ያሉ 

ወገኖቹን ሊያድን ይገባል። ኢትዮጵያ የገዛ ልጆቿን ይቅርና ለጎረቤት ሃገራት  ስደተኞች ምቹና ተመራጭ አገር ለመሆን 

መብቃቷን የተመለከተ መረጃ በአግባቡ እና በተደራጀ መልከ ለወገኖቻችን ልናደርስ ይገባል። 

  

 


